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Min¹³ ju¿ przesz³o rok od �mierci Profesora, a wci¹¿ tak trudno siê pogodziæ,
¿e nie ma go w�ród nas.

Mieczys³aw Klimowicz urodzi³ siê na kresach, w powiatowym mie�cie Sokal
w województwie lwowskim. Niezwykle barwnie, ze smakowitymi szczegó³ami przed-
stawi³ swoj¹ rodzinn¹ miejscowo�æ i spêdzone tam przedwojenne lata szkolne w szki-
cu Zatopiony �wiat. Sokal lat trzydziestych ubieg³ego wieku, otwieraj¹cym jego ostat-
ni¹ ksi¹¿kê Wspomnienia z czasów zamêtu. Tê w³a�nie publikacjê chyba najczê�ciej
wspominano w pierwszych tygodniach po 26 sierpnia zesz³ego roku, zw³aszcza we
wtorek 16 wrze�nia na uroczysto�ci w Oratorium Marianum w gmachu g³ównym
Uniwersytetu Wroc³awskiego, kiedy niezwykle cenionego Profesora i by³ego Rek-
tora ¿egna³a spo³eczno�æ akademicka. Niew¹tpliwie dlatego, ¿e by³a to publikacja
ostatnia, ale przede wszystkim dlatego, ¿e bardzo osobista i ¿e wielu z nas towarzy-
szy³o w jakim� sensie Profesorowi w jej pisaniu, jako ¿e autor dzieli³ siê tym teks-
tem ju¿ w trakcie jego powstawania i niektóre czê�ci stopniowo publikowa³ w ró¿-
nych tomach i czasopismach, ods³aniaj¹c kolejne karty swego ¿yciorysu. Po ukaza-
niu siê ksi¹¿ki drukiem czyta³am j¹ moim rodzicom, którzy w tych wspomnieniach
ze wzruszeniem odkrywali rozmaite aspekty wspólnych do�wiadczeñ starszego
pokolenia, takie jak migawki z powojennego Wroc³awia, tym bardziej przykuwa-
j¹ce uwagê, ¿e kre�lone rêk¹ wnikliwego obserwatora rzeczywisto�ci, wyczulone-
go na jej aspekty komiczne i nadrealistyczne (nadrealne, zdaniem Profesora, by³o
wszystko, co mu siê przydarzy³o w ¿yciu z wyj¹tkiem okresu sokalskiego). Czer-
pi¹c rado�æ z tej wspólnej lektury smakowali�my poszczególne rozdzia³y i podzi-
wiali�my autora za nadzwyczajn¹ pamiêæ do szczegó³ów oraz zdolno�æ portreto-
wania licznych frapuj¹cych postaci, z którymi zetkn¹³ go los.

 Niezwyk³o�æ Wspomnieñ z czasów zamêtu polega te¿ na tym, ¿e wybitny ba-
dacz zjawisk literackich i kulturowych skupi³ tu swoj¹ uwagê na w³asnym ¿yciu, ale
pisa³ o nim tak¿e z pobudek naukowych, z zamiarem � jak informuje we wstêpie �
�wype³niania luk w najnowszej historii� 1, w tym bia³ych plam w dziejach drugiej
wojny �wiatowej. Np. dostarczy³ historykom cennych informacji o obozie polskich
jeñców wojennych w Talicach pod Ni¿nym Nowogrodem (Gorki), gdzie trafi³ po
kampanii wrze�niowej. Równie¿ swoje wspomnienia �wiadka i aktywnego uczest-
nika odbudowywania i w³¹czania do kultury polskiej Wroc³awia z ca³ym regionem
�w trakcie wspó³czesnej wêdrówki ludów� autor uwa¿a za przyczynek do przysz³ej

1 M. K l i m o w i c z, Wspomnienia z czasów zamêtu. Wroc³aw 2005, s. 8.
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�monografii o formowaniu siê spo³eczeñstwa polskiego na Ziemiach Zachodnich� 2;
czerpi¹c z zasobów swojej pamiêci jak z archiwum, wyznacza perspektywy badañ
socjologicznych, wskazuje materia³y �ród³owe do naukowych i literackich opraco-
wañ ciekawych tematów. Wspomnienia koñczy hipoteza robocza dotycz¹ca ksi¹¿ki
�o roli pokolenia akowskiego w odbudowie powojennej Polski� 3, któr¹ autor pra-
gn¹³by napisaæ, ale wie, ¿e ju¿ nie zd¹¿y. Natomiast swoje losy przedstawia jako
egzemplifikacjê i ilustracjê sytuacji, w których znale�li siê wszyscy Polacy ¿yj¹cy
w XX wieku, podkre�laj¹c, i¿ zmieniaj¹ce siê okoliczno�ci historyczne dawa³y ró¿-
ny margines swobody w podejmowaniu wa¿nych decyzji ¿yciowych. W przypadku
Profesora jedn¹ z najbardziej fundamentalnych by³a decyzja przyjazdu na Dolny
�l¹sk i zwi¹zania siê z Wroc³awiem (na niekorzy�æ alternatywy, jak¹ by³a emigra-
cja): po rozwi¹zaniu Armii Krajowej wst¹pi³ do organizacji Wolno�æ i Niezawis³o�æ,
a kiedy w 1947 roku wyszed³ z podziemia, zgodzi³ siê na wyjazd na tzw. Ziemie Od-
zyskane jako warunek unikniêcia represji. Tak trafi³ do Wroc³awia, gdzie zapisa³ siê
na polonistykê. Tutaj wiêc ukoñczy³ kierunek, na którym � gdyby nie wybuch wojny
� studiowa³by (po maturze zdanej w 1938 r.) na Uniwersytecie Jagielloñskim.

Niestrudzony badacz epoki o�wiecenia posi³kuje siê w opisie rzeczywisto�ci
literatur¹: �czasy zamêtu� zapo¿yczy³ od Norwida, a �zatopiony �wiat� od Konwic-
kiego. �Zatopiony� � bo ju¿ dzisiaj nie istniej¹cy: po wojnie nie tylko znalaz³ siê
poza granicami Polski, ale z malowniczego miasteczka z tradycjami i charakterem
przeobrazi³ siê w 30-tysiêczne blokowisko w górniczym krajobrazie. �wiadomo�æ
tych nieodwracalnych zmian nie pozwoli³a Profesorowi odwiedziæ po wojnie krainy
swego dzieciñstwa i wczesnej m³odo�ci, wydaje siê jednak, ¿e w tym pierwszym,
formacyjnym okresie zgromadzi³ potencja³, który starczy³ mu na ca³e d³ugie ¿ycie.
M.in. dlatego, ¿e nadbu¿añski Sokal, miasto pogranicza, oraz znakomita przedwo-
jenna szko³a, której nauczycielami i uczniami byli Ukraiñcy, Polacy i ¯ydzi, to by³o
�rodowisko w sposób naturalny ucz¹ce tolerancji. Ju¿ wtedy musia³a siê w m³odym
Klimowiczu zrodziæ pasja penetrowania obszarów spotkañ kulturowych, jakimi mia³
siê zaj¹æ w ró¿nych pracach badawczych, w tym szczególnie wyrazi�cie na drugim
biegunie swego ¿ycia � w ksi¹¿ce Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII
wieku. Problemy uczestnictwa w dwu kulturach (Wroc³aw 1998), wysoko ocenionej
zarówno przez polonistów, jak i przez germanistów. W tej pracy, bêd¹cej ukorono-
waniem prowadzonych przez niego studiów nad kontaktami polsko-niemieckimi
w o�wieceniu, Klimowicz analizuje dzia³alno�æ elit pogranicza: tkwi¹cych w dwóch
kulturach Niemców, jak drukarz, wydawca i publicysta Mitzler de Kolof (którym
Klimowicz interesowa³ siê od 1953 r.), osiad³y w Polsce polski patriota lansuj¹cy
wzory niemieckiego o�wiecenia, i Polaków, przede wszystkim Ignacego Krasickie-
go (po I rozbiorze poddanego Fryderyka II), którego twórczo�æ by³a szeroko t³uma-
czona na niemiecki. Gdy my�lê o tej ksi¹¿ce oraz o wielu innych pracach po�wiêco-
nych relacjom miêdzykulturowym, o znaczeniu, jakie Profesor przypisywa³ studiom
interdyscyplinarnym i komparatystycznym, a tak¿e o nastawionej na miêdzynaro-
dow¹ wspó³pracê jego dzia³alno�ci organizacyjnej (która harmonijnie uzupe³nia³a
jego aktywno�æ naukow¹ i dydaktyczn¹), gdy wspominam niedawn¹ wystawê Eu-
ropa � nasza historia w Hali Stulecia, nasuwa mi siê �mia³a analogia: Mieczys³aw

2 Ibidem.
3 Ibidem, s. 238.
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Klimowicz pochodzi³ z pogranicza, regionu cechuj¹cego siê ró¿norodno�ci¹ etnicz-
n¹ i jêzykow¹, tak jak z pogranicza pochodz¹ Ojcowie Europy � Alcide de Gasperi
czy Robert Schuman. W ka¿dym razie tego typu do�wiadczenia w sposób szczegól-
ny wyposa¿aj¹ w szeroko�æ horyzontów i �mia³o�æ perspektyw.

Po d³ugiej, 9-letniej przerwie w nauce Klimowicz zosta³ studentem polonistyki
na Uniwersytecie Wroc³awskim. Równolegle zosta³ zatrudniony jako stypendysta
w Bibliotece Ossolineum. W roku 1951 uzyska³ dyplom magisterski i kontynuowa³
pracê nad edycj¹ korespondencji Krasickiego w zespole swego promotora, prof. Ta-

deusza Mikulskiego, który przyj¹³ go nastêpnie do kierowanej przez siebie Pracow-
ni Literatury O�wiecenia w Instytucie Badañ Literackich PAN we Wroc³awiu. Po
�mierci mistrza czu³ siê kontynuatorem jego programu naukowego, obj¹³ te¿ jego
zajêcia z literatury o�wiecenia. Stopieñ doktora uzyska³ w 1960 roku na podstawie
og³oszonej fragmentami w �Pamiêtniku Literackim� rozprawy po�wiêconej roman-
sowi czasów saskich, której promotorem by³ Kazimierz Wyka, a habilitacjê w roku
1963 � na podstawie pracy o pocz¹tkach polskiego teatru w czasach stanis³awow-
skich. Wyniki w³asnych badañ i dba³o�æ o rozwój na uniwersytecie studiów nad XVIII
wiekiem doprowadzi³y go do opublikowania w roku 1972 historycznoliterackiej
syntezy O�wiecenie, której kolejne wydania (w 1998 wyd. 5, zmienione i rozszerzo-
ne) s³u¿¹ wci¹¿ nowym rocznikom studentów filologii polskiej.

Krasickim zajmowa³ siê Klimowicz od pocz¹tku kariery naukowej: ju¿ w 1952
roku og³osi³ ze swoim komentarzem Trzy listy Krasickiego do Lehndorffa i artyku³
Krasicki wobec reformy Akademii Krakowskiej, a w nastêpnych latach przygoto-
wywa³ sam lub z kolegami edycje kolejnych utworów Ksiêcia Biskupa Warmiñ-
skiego, w tym � w 1956 roku � jego komedii. I tu otwiera siê ogromny i bardzo

M i e c z y s ³ a w  K l i m o w i c z
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znacz¹cy w dorobku Profesora obszar badawczy: teatr. Klimowicza interesowa³y
zwi¹zki XVIII-wiecznego teatru polskiego z teatrem francuskim i w³oskim, opera
(w tym Cud mniemany, któremu Profesor po�wiêci³ wiele tekstów), drama miesz-
czañska. Po rocznym stypendium habilitacyjnym w Pary¿u otrzymanym w 1960
roku opublikowa³ w roku 1965 fundamentaln¹ ksi¹¿kê Pocz¹tki teatru stanis³a-
wowskiego (1765�1773), omawiaj¹c¹ kwestie organizacyjne i repertuarowe sceny
warszawskiej z pierwszego okresu jej istnienia w kontek�cie rozwoju teatru euro-
pejskiego. Pomys³ napisania tej rozprawy zrodzi³ siê podczas zg³êbiania (z namowy
poznanego w czytelni Biblioteki Polskiej Zbigniewa Raszewskiego) archiwum Jana
Heinego, agenta saskiego w Warszawie, zw³aszcza jego relacji dotycz¹cych spraw
zwi¹zanych z teatrem. Teatralia Heinego dostarczy³y kapitalnych informacji m.in.
na temat pierwszego francuskiego zespo³u w Warszawie w latach 1765�1767 oraz
polityki królewskiej wobec teatru.

Od ukraiñskiego nauczyciela ³aciny i greki w sokalskim gimnazjum klasycz-
nym � o którego poziomie �wiadczy fakt, ¿e wszyscy absolwenci dostawali siê na
politechnikê � Klimowicz nauczy³ siê ceniæ warto�ci �wiata �ródziemnomorskiego,
co m.in. zaowocowa³o zainteresowaniem relacjami w³osko-polskimi w podejmo-
wanych pó�niej badaniach naukowych i pracach przez niego inspirowanych. Pod
jego promotorsk¹ opiek¹ napisa³am rozprawê doktorsk¹ o recepcji twórczo�ci Carla
Goldoniego w polskim o�wieceniu, a nastêpnie korzystaj¹c z jego sugestii zajê³am
siê w rozprawie habilitacyjnej francusko-w³oskimi wp³ywami w dramatopisarstwie
Franciszka Zab³ockiego: ¿ywo interesowa³y Profesora zwi¹zki komedii dell�arte i pa-
ryskiego Théâtre-Italien z kultur¹ polsk¹. Pracuj¹c nad doktoratem mia³am okazjê
poznaæ i doceniæ ksi¹¿kê napisan¹ przez Klimowicza wspólnie z Wand¹ Roszkow-
sk¹ i wydan¹ w Wenecji w 1988 roku pt. La Commedia dell�Arte alla corte di Augu-
sto III di Sassonia (1748�1756). Jest to poprzedzony wnikliwym wstêpem zbiór tzw.
argumentów i scenariuszy w³oskich komedii wystawianych w Dre�nie i w Warsza-
wie m.in. przez aktorów wspó³pracuj¹cych wcze�niej z Goldonim. Odkrycia wiêk-
szo�ci tych niezwykle wa¿nych dla historii teatru materia³ów �ród³owych (Przemy-
s³awa Matuszewska nazwa³a je �brakuj¹cym ogniwem, stadium po�rednim miêdzy
sztuk¹ improwizowan¹ a tekstem literackim� 4) dokona³ Klimowicz w drezdeñskiej
Landesbibliothek w roku 1964. To kolejny przyk³ad jego talentu do odkryæ archi-
walnych i pionierskich badañ o zasadniczym znaczeniu.

Oprócz dzia³alno�ci naukowej Profesor zas³u¿y³ siê dla �rodowiska pe³ni¹c
ró¿ne funkcje i stanowiska: by³ dyrektorem Instytutu Badañ Literackich PAN (1976�
1981), dziekanem Wydzia³u Filologicznego (1969�1972), prorektorem (1972�
1975), wreszcie rektorem Uniwersytetu Wroc³awskiego (piastowa³ ten urz¹d w trud-
nych, prze³omowych latach 1987�1990). By³ tak¿e redaktorem serii wydawniczej
�Biblioteka Narodowa� i cz³onkiem redakcji wielu pism specjalistycznych oraz
dzia³a³ w kilku towarzystwach naukowych. Pe³ni¹c wysokie funkcje uniwersytec-
kie, zg³asza³ znacz¹ce propozycje dotycz¹ce reformy uczelni, przede wszystkim
rozwoju humanistyki. Jako uczestnik i organizator konferencji naukowych, a tak-
¿e jako dziekan i rektor nawi¹zywa³ relacje z wa¿nymi postaciami ¿ycia nauko-
wego za granic¹, których owocem sta³a siê np. wspó³praca Uniwersytetu Wroc-

4 Mieczys³aw Klimowicz, doctor honoris causa Uniwersytetu Wroc³awskiego . Wroc³aw 2000,
s. 7.
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³awskiego z La Sapienz¹ w Rzymie i poszerzenie wymiany my�li miêdzy �rodo-
wiskiem w³oskim i polskim. Wielk¹ zas³ug¹ Profesora by³o zainicjowanie przez
niego wspó³pracy naukowej polskich i francuskich badaczy o�wiecenia. Pierwsza
konferencja, zorganizowana w 1975 roku we Wroc³awiu, zaowocowa³a tomem La
Littérature des Lumières en France et en Pologne (�Acta Universitatis Wratisla-
viensis� nr 339 〈1976〉). Nastêpne, które odbywa³y siê w Karpaczu i Pary¿u, wy-
kraczaj¹c poza tematyczne ramy o�wiecenia, dotyczy³y m.in. symbolizmu, teatru
i recepcji dzie³a literackiego. Tym nastawionym na miêdzynarodowe kontakty
i wspó³pracê przedsiêwziêciom przy�wieca³a idea rozwijania w Polsce kompara-
tystyki. By³a to my�l niezwykle droga Profesorowi, który w trosce o nadanie tej
dziedzinie ram instytucjonalnych zainicjowa³ utworzenie w 1976 roku na Uniwer-
sytecie Wroc³awskim Pracowni Literackich Badañ Porównawczych.

Do my�lenia ponad granicami predestynowa³o Profesora, oprócz wychowania
na styku kultur, tak¿e bardzo dobre przygotowanie jêzykowe. Znakomicie opano-
wany w gimnazjum jêzyk niemiecki okaza³ siê nieoceniony w pracy naukowej,
zw³aszcza w penetrowaniu archiwów. Jêzyka francuskiego intensywnie uczy³ siê
we Francji, któr¹ z zapa³em poznawa³. Tak we Francji, jak i we W³oszech, ch³on¹c
kulturê i podziwiaj¹c naturê, stara³ siê zaznaæ pe³ni do�wiadczeñ, gromadzi³ ob-
serwacje spo³eczno-ekonomiczne, ale przede wszystkim nawi¹zywa³ relacje z lud�-
mi. Niektórych z nich go�ci³ potem w swoim azylu: domku letniskowym w lasach
ole�nickich pod Wroc³awiem, miejscu odpoczynku, pracy i spotkañ.

W publikacji z okazji nadania Mieczys³awowi Klimowiczowi doktoratu hono-
ris causa Uniwersytetu Wroc³awskiego prof. Janusz Degler wspomina³, jak kiedy�
trudno by³o uczniom, wspó³pracownikom i przyjacio³om uwierzyæ, ¿e Mieczys³aw
Klimowicz koñczy 70 lat, a teraz (w roku 2000), ¿e koñczy 81 lat... Bo przecie¿ du¿o
m³odszych od siebie mo¿e uczyæ, �jak byæ szczê�liwym i m³odym� 5. Ten prawdzi-
wy cz³owiek o�wiecenia, który zmar³ w wieku 89 lat, do koñca podejmowa³ nowe
tematy, dlatego nie zd¹¿y³ wszystkiego zamkn¹æ: nie dokoñczy³ pracy o swoim
mistrzu Tadeuszu Mikulskim jako wybitnym pionierze wroc³awskiej nauki, tak dla
niego wa¿nej. W roku 2004 odby³a siê obrona ostatniej napisanej pod jego kierun-
kiem pracy doktorskiej, ale jeszcze w 2007 roku by³ recenzentem a¿ trzech prac
habilitacyjnych (po�wiêconych teatrowi w ró¿nych epokach, od XVIII do XX wie-
ku) i mimo problemów zdrowotnych my�la³ do ostatnich miesiêcy o tym, jak ukie-
runkowaæ aktywno�æ swoich uczniów, do których mia³am szczê�cie siê zaliczaæ.

Justyna £ukaszewicz
(Uniwersytet Wroc³awski �
University of Wroc³aw)

A b s t r a c t

The text is a remembrance of Professor Mieczys³aw Klimowicz, an outstanding Enlightenment
literature expert, especially Ignacy Krasicki�s literary creativity, and 18th century theatre. Professor
Klimowicz was also a distinguished scholar in his researches into cultural borderline phenomena,
most of all Polish-German ones, likewise examined the Polish-French and Polish-Italian relation-
ships which resulted both in his comparative studies and in arranging scholarly cooperation between
different countries.

5 Ibidem, s. 9�11.


